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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α2−5900
    Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον 

τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που επι−
βάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά 
τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές 
του ν. 3668/2008, (ΦΕΚ 115/Α/18.6.2008)» 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργα−

να», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθη−
κε με το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/2005).

2. Το π.δ 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί 
κυρώσεων του ν.δ 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδι−
κος» και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις 
της παρ. 11 του άρθρου 30 του Α.Κ. όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 1 του ανωτέρου νόμου και του άρθρου 
11του ιδίου νόμου.

5. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας−Ενέργειας−Τεχνο−
λογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

6. Το π.δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Τουρισμού».

7. Την Κ.Υ.Α. Δ15/Α/Φ19/19955/8.10.2007 (ΦΕΚ 1982/
Β/9.10.2007) του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανά−
πτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο».

8. Το έγγραφο αριθ. Φ2−1804/2008 της Δ/νσης Μετρο−
λογίας της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου.

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ελεγκτικές Υπηρεσίες αρμόδιες για την επιβολή
προστίμων.

1. Εφεξής αρμόδιες Υπηρεσίες, για την εφαρμογή της 

παρούσας απόφασης, είναι οι Υπηρεσίες της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/2008 (Α΄ 115).

2. Τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν.3668/2008 
πρόστιμα, επιβάλλονται από τα εντεταλμένα ελεγκτικά 
όργανα των αρμοδίων Υπηρεσιών κατά την άσκηση των 
ελεγκτικών τους καθηκόντων, αμέσως με την διαπίστω−
ση της παράβασης.

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες στα πλαίσια άσκησης των 
αρμοδιοτήτων τους υποχρεούνται όπως:

α) Συγκροτούν συνεργεία ελέγχων, αποτελούμενα το 
καθένα από δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους ελεγκτές.

β) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με «ΕΝΤΟΛΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ», υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της 
αρμόδιας Υπηρεσίας στην οποία μνημονεύονται, ο τίτ−
λος της Υπηρεσίας, η ημερομηνία έκδοσης, τα στοιχεία 
των ελεγκτών υπαλλήλων (ονοματεπώνυμο), η αιτιολο−
γία ελέγχου που έχει ως εξής: «Διενέργεια ελέγχου για 
την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν.δ. 136/1946 
«περί Αγορανομικού Κώδικα» όπως ισχύουν με τις διατά−
ξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση 
των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «περί 
Αγορανομικού Κώδικα και άλλες διατάξεις».

γ) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με αριθμημένα 
μπλόκ με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ».

δ) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με αριθμημένα 
μπλόκ με τον τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ν. 3668/2008».

ε) Εφοδιάζουν τα συνεργεία ελέγχων με αριθμημένα 
μπλόκ με τον τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008».

Τα επισυναπτόμενα υποδείγματα «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», 
«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ν. 3668/2008» και «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙ−
ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ του ν. 3668/2008» αποτελούν αναπό−
σπαστο μέρος της παρούσας.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων.

Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται:
α) Να επιδεικνύουν σε κάθε ελεγχόμενο την « ΕΝΤΟΛΗ 

ΕΛΕΓΧΟΥ».
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β) Σε περιπτώσεις διαπίστωσης της παράβασης, στο 
χώρο άσκησης του ελέγχου αμέσως: 

1. Να συμπληρώνουν όλα τα πεδία της «ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ» από το αριθμημένο μπλοκ, να την υπογράφει 
ο παραβάτης (ελεγχόμενος) και σε περίπτωση άρνησης 
υπογραφής να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και να την υπογράφουν οι ελεγκτές μνη−
μονεύοντας το ονοματεπώνυμό τους.

2. Να συμπληρώνουν όλα τα πεδία της «ΠΡΑΞΗ ΒΕ−
ΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» από το αριθμημένο μπλοκ να 
την υπογράφει ο παραβάτης (ελεγχόμενος) και σε πε−
ρίπτωση άρνησης υπογραφής να συμπληρώνουν την 
ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» και να την υπογράφουν 
οι ελεγκτές μνημονεύοντας το ονοματεπώνυμό τους.

 3. Να συμπληρώνουν όλα τα πεδία της «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑ−
ΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008» από 
το αριθμημένο μπλοκ να την υπογράφει ο παραβάτης 
(ελεγχόμενος) και σε περίπτωση άρνησης υπογραφής 
να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» 
και να την υπογράφουν οι ελεγκτές μνημονεύοντας το 
ονοματεπώνυμό τους.

4. Να παραδίδουν αμελλητί στον ελεγχόμενο το 
πρωτότυπο της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» 
ένα αντίγραφο της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» και κατά πε−
ρίπτωση ένα αντίγραφο της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 
ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008» που φέρουν 
τις ενδείξεις για τον ελεγχόμενο.

Άρθρο 4

Τρόπος σύνταξης της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» της «ΠΡΑ−
ΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» και της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ−
ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».

Η «Έκθεση Ελέγχου» και η «Πράξη Βεβαίωσης Παρά−
βασης» συντάσσονται κατά τρόπο ώστε να είναι ορθά 
συμπληρωμένες και τεκμηριωμένες ως προς την δια−
πίστωση της παράβασης προκειμένου να αιτιολογείται 
το επιβαλλόμενο πρόστιμο.

Ακυρώσεις – διαγραφές – διορθώσεις και συμπληρώ−
σεις δεν επιτρέπονται.

1.Ειδικότερα η «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» συντάσσεται σε 
τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων το πρωτότυπο φέρει 
την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΟΥ», το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και το τέταρτο αντίτυπο παραμένει στο 
«ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για τις περαιτέρω χρήσεις.

2. Ειδικότερα η «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» συ−
ντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα, εκ των οποίων το 

πρωτότυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», 
το δεύτερο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟ−
ΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το τρίτο αντίτυπο 
φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΥ» και το τέταρτο παρα−
μένει στο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» για τις περαιτέρω χρήσεις.

3. Ειδικότερα η «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008» συντάσσεται σε τέσσερα 
(4) αντίτυπα, εκ των οποίων το πρωτότυπο φέρει την 
ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ», το δεύτερο αντίτυπο 
φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ», το τρίτο αντίτυπο φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» και το τέταρτο παραμένει στο «ΣΤΕ−
ΛΕΧΟΣ» για τις περαιτέρω χρήσεις.

Τα ελεγκτικά όργανα υποβάλλουν στις Υπηρεσίες 
τους αυθημερόν ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα τα 
αντίτυπα που φέρουν την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡ−
ΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» των εντύπων «ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ» της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» και 
κατά περίπτωση της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙ−
ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008».

Άρθρο 5

Ενέργειες των αρμοδίων Υπηρεσιών.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες, υποχρεούνται όπως το αρ−
γότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία τέλεσης της παράβασης ενημερώνουν:

1. εγγράφως την Αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπο−
ρίου και να διαβιβάζουν πλήρη φάκελο της υπόθεσης, 
ο οποίος θα εμπεριέχει τα αντίτυπα που φέρουν την 
ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 
των εντύπων «ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙ−
ΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» και κατά περίπτωση της «ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008» 
με κοινοποίηση στον αρμόδιο Νομάρχη.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στην 
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3668/2008.

2. εγγράφως το αρμόδιο τμήμα «Τήρησης Μητρώου 
Κυρώσεων του Αγορανομικού Κώδικα», της παρ. 1 του 
άρθρου 12 της παρούσας.

Άρθρο 6

Προβλεπόμενα Διοικητικά πρόστιμα.

Τα ελεγκτικά όργανα επιβάλλουν στους παραβάτες 
αμέσως κατά τον έλεγχο, τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
1 και 2 του ν. 3668/2008 διοικητικά πρόστιμα, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 
3668/2008 ως εξής:
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Άρθρο 7

Ειδικότερες διατάξεις, που αφορούν τον ελεγχόμενο

1. Κατά της «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» με την 
οποία επιβλήθηκε, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/18.6.2008, το διοι−
κητικό πρόστιμο του άρθρου 6 της παρούσας, χωρεί 
ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις, 
που διαπιστώνονται στην Περιφέρεια της Ν.Α Αθηνών− 
Πειραιά και ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας, για παραβάσεις, που διαπιστώνονται στις 
περιφέρειες των λοιπών Ν.Α της χώρας, μέσα σε πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της 
«Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης» στον παραβάτη.

2. Σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά την προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια Υπηρεσία 
υποβάλλει έγγραφη τεκμηριωμένη εισήγηση ενώπιον 
του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου ή του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας, κατά περίπτωση, μέσα σε προθε−
σμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής. 

3. Η έγγραφη πράξη του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου 
ή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, κατά περίπτωση, 
υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητι−
κού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών 
από την κοινοποίησή της με «αποδεικτικό επίδοσης» 
στον ενδιαφερόμενο. 

Άρθρο 8

Δικαστική Προστασία

1. Κατά της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυ−
γής χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού 
Πρωτοδικείου.

2. Για το παραδεκτό της προσφυγής ενώπιον του Δι−
οικητικού Πρωτοδικείου, από τον ενδιαφερόμενο κα−
ταβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ποσό ίσο με το 20% 
του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου. Η καταβολή 
αποδεικνύεται με την προσκόμιση στην αρμόδια υπη−
ρεσία του αποδεικτικού κατάθεσης στην Δ.Ο.Υ..

3. Εάν δεν ασκηθεί η ανωτέρω προσφυγή ή αυτή ασκη−
θεί εκπρόθεσμα, ή δεν τηρηθεί η υποχρέωση της παρ. 
2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια Υπηρεσία κινεί τις 
διαδικασίες προς την ΔΟΥ, για βεβαίωση και καταβολή 
ολόκληρου του επιβληθέντος, κατά περίπτωση, χρημα−
τικού προστίμου, του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 9

 Είσπραξη και απόδοση των χρηματικών προστίμων

1. Τα χρηματικά πρόστιμα, πού ορίζονται στο άρθρο 
6 της παρούσας και επιβάλλονται από τα αρμόδια ελε−
γκτικά όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/2008, 
εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δη−
μοσίων Εσόδων ( ΚΕΔΕ ), και αποτελούν έσοδα του 
Κρατικού Προϋπολογισμού.

2. Τα επιβαλλόμενα με απόφαση του Νομάρχη στην 
Περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του οποίου 
διαπιστώθηκε η παράβαση χρηματικά πρόστιμα που 
ορίζονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 3668/2008, πέραν των 
προστίμων της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3668/2008 
που επιβάλλονται κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια ελε−
γκτικά όργανα, εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Αποδίδονται:
− κατά ποσοστό 50%) στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
− κατά ποσοστό 50% στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδι−

οίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της 31404/2005 Κ.Υ.Α 
(ΦΕΚ868/Β/27.6.2005).
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Άρθρο 10

Διατύπωση απόψεων επί προσφυγών

 Οι έγγραφες απόψεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του 
άρθρου 9 του ν. 3668/2008, επί προσφυγών ενώπιον των 
αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων, κατά των αποφά−
σεων επιβολής Διοικητικών προστίμων του άρθρου 3 
του ως άνω νόμου, διατυπώνονται από τις υπηρεσίες 
αυτές κατά το μέρος που τους αφορά.

Άρθρο 11

Εκτύπωση και εφοδιασμός των υπηρεσιών με τα
αναγκαία έντυπα.

1. Η Δ/νση Διοικητικού (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας), 
μεριμνά για την εκτύπωση και εφοδιασμό, μέσα σε δέκα 
(10) εργάσιμες ημέρες από της ισχύος της παρούσας, με 
ικανό αριθμό, αριθμημένων μπλοκ των εντύπων με τον 
τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ−
ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3668/08» και της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑ−
ΤΑΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008» της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμμα−
τείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Οι λοιπές Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 3668/08, με ευθύνη τους μεριμνούν για την εκτύπω−
ση και εφοδιασμό, μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες 
ημέρες από της ισχύος της παρούσας με ικανό αριθμό, 
αριθμημένων μπλοκ των εντύπων με τον τίτλο «ΕΚΘΕ−
ΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», «ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ 3668/2008» και της «ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 
ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2908» για τις ανά−
γκες τους.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις των Υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 9
του ν. 3668/2008

1. Οι Υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 
3668/2008, υποχρεούνται όπως διαβιβάζουν στο αρμόδιο 
Τμήμα «Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων του Αγορανομικού 
Κώδικα», του άρθρου 13 του ν. 3668/2008, της Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματεί−
ας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης επικυρωμένο 
αντίγραφο της «Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του ν. 
3668/2008» για κάθε επιβολή διοικητικού προστίμου σύμ−
φωνα με το άρθρο 6της παρούσας απόφασης.

2. Το τμήμα «Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων του Αγο−
ρανομικού Κώδικα», οφείλει να ενημερώνει τις υπηρεσίες 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3668/2008, στις περι−
πτώσεις που συντρέχουν τα οριζόμενα στις παρ.5 του 
άρθρου 1 και 6 του άρθρου 2 του ν. 3668/2008.

3. Οι υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 9, σε αυτές 
τις περιπτώσεις, παραπέμπουν τις υποθέσεις στην 
αρμόδια την Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου, για την 
επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
ν. 3668/2008.

Άρθρο 13

Περί κατάσχεσης μετρικών οργάνων

1. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της παρ. 2 του άρθρου 
1 της παρούσας, κατάσχουν τα ψευδή όργανα μέτρησης, 
συντάσσοντας αντίστοιχα την «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 
ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ν. 3668/2008». 

2. Ως όργανα μέτρησης νοούνται μόνο τα ζυγιστικά 
όργανα, τα ταξίμετρα, οι μετρητές υγρών καυσίμων 
μεγάλης και μικρής παροχής και τα μέτρα μήκους, δηλ. 
γενικά όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται για νόμιμο 
μετρολογικό έλεγχο

3. Ως ψευδή θεωρούνται τα μετρικά όργανα που:
3.1 δεν έχουν έγκριση τύπου ενώ χρησιμοποιούνται 

για εμπορικές συναλλαγές,
3.2. αναγράφουν έγκριση τύπου που ανήκει σε άλλο 

όργανο 
3.3 έχουν παραποιηθεί έτσι ώστε να αλλοιώνεται το 

αποτέλεσμα των μετρήσεων.
4 . Τα ψευδή μετρικά όργανα κατάσχονται και οι ελε−

γκτές φροντίζουν για τη μεταφορά τους στις εγκατα−
στάσεις της Υπηρεσίας τους, όπου και φυλάσσονται, 
έως ότου εκποιηθούν μέσω του Ο.Δ.Δ.Υ. 

5. Τα έξοδα μεταφοράς των κατασχεθέντων μετρικών 
οργάνων βαρύνουν τον ελεγχόμενο. Σε περίπτωση που 
δεν είναι δυνατή η μεταφορά, τα μετρικά όργανα σφρα−
γίζονται επί τόπου έτσι ώστε να μην είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν. 

Άρθρο 14
Μεταβατική διάταξη

Παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του άρθρου 9 του ν. 3668/2008, μετά την 
δημοσίευσή του (Α΄115/18 Ιουνίου 2008), και μέχρι την 
ισχύ της παρούσας απόφασης, για τις οποίες έχουν 
συνταχθεί εκθέσεις ελέγχων, κατά το μέρος που αφο−
ρούν τα διοικητικά πρόστιμα, επιβάλλονται συνολικά 
από τον οικείο Νομάρχη στην Περιφέρεια του οποίου 
διαπιστώθηκε η παράβαση, και βεβαιώνονται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

Άρθρο 15
Καταργούμενη διάταξη

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
Απόφασή μας Α2−1148/25.5.2004

Άρθρο 16

Ισχύς της παρούσας

1. Η παρούσας τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΒΛΑΧΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02018571209080016*
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